Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 2 december 2018
Eredienst van zondag 2 december 2018, 1e Adventzondag
Voorganger: ds. Otto Grevink
Zondag mogen we Teun van Doesburg bevestigen als
jeugdouderling. We doen dat op zijn verzoek in een
Kind&Jongerenviering. Deze Kind&Jongerenviering gaat over het
1e Adventzondag
Avondmaal. Waar komt dat eigenlijk vandaan? We weten dat Jezus
brood en wijn nam tijdens het Laatste Avondmaal, en daar de betekenis
van zijn lichaam en bloed aan gaf. Dat Laatste Avondmaal was een Joods Paasmaal. En dat Paasmaal
vertelt het verhaal van de slavernij en de bevrijding uit Egypte. Zo is het verhaal van het Laatste
Avondmaal een verhaal dat je kunt proeven. En dat gaan we ook doen (we houden rekening met
allergieën; vertelt u het aan ons als uw kinderen allergisch zijn?). De verschillende mini-gerechtjes
vertellen elk een stukje van het verhaal. We gaan op filmbeelden zien hoe het eruit moet hebben
gezien tijdens de slavernij en de bevrijding. Tenslotte horen we wat Jezus zei toen hij van de tafel
brood en wijn nam, en ons Avondmaal instelde. Dat Avondmaal gaan we met elkaar vieren.
Zo wordt deze viering een compact geheel, geschikt voor jong en oud. Met mooie muziek en een
goed verhaal, filmbeelden, en iets te doen.
Graag tot ziens komende zondag!
Lezing(en): Mattheüs 26: 17-27
Thema: Het Avondmaal
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk. Aanvang: 9.30 uur
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor Missionaire Werk en kerkgroei
De Avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconale actie ‘Sint voor Iedereen’.
De bloemen uit de dienst van zondag 25 november zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw Wil Schapendonk.
Bericht van overlijden. Op vrijdag 23 november jl. overleed mevrouw Wil Mans – van den Berg in de
leeftijd van 74 jaar. Ze was getrouwd met Peter Mans, ze hebben lange tijd in Goirle gewoond en de
laatste jaren woonden ze aan het Piusplein. De crematieplechtigheid vond plaats op donderdag 29
november en werd geleid door ds. Ruth Jellema.

Bericht van de diaconie. Mevrouw Jeanne Geleijns heeft zich bereid verklaard om per 26 november
2018 de taak van voorzitter van de diaconie op zich te nemen. De diaconie is dringend op zoek naar
mensen die willen helpen met het diaconale werk; dit kan behalve als diaken ook als diaconaal
medewerker. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanne Geleijns.
Een warm afscheid voor ds. Ruth Jellema
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Voor ieder van ons schoon water en brood
Een veilige plek, een plaats om te schuilen,
Een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Uit: liedboek 388:1

Rondom een maaltijd delen wij onze vreugde, onze hoop, onze twijfels, onze dankbaarheid en ook
verdriet. Voor ds. Ruth Jellema heeft dit lied een betekenis. Rondom een maaltijd delen we onszelf
met elkaar, we delen de vruchten van de aarde, genieten van het leven dat goed is.
Ruth wil graag haar afscheid vormgeven rondom een maaltijd met gemeenteleden en haar gezin.
Op zaterdag 5 januari 2019 zal er rondom een Bijbelse maaltijd een gezellig samenzijn worden
georganiseerd in de Opstandingskerk, met muziek, een voordracht, gedicht of verhaal.
We beginnen om 16 uur en eindigen rond 20.30 uur.
Vanaf zondag 2 december zal er een intekenlijst in de kerk liggen, om u aan te melden voor deze
maaltijd. Dit kan tot uiterlijk zondag 23 december. Ook hulp in de keuken is welkom of bij het
serveren en kunt u aangeven op de lijst. Vermeld dan uw e-mail adres en/of telefoonnummer.
Wilt u als gemeentelid een bijdrage leveren aan de maaltijd (voor 6-8 personen een gerecht
verzorgen aan de hand van een Bijbels recept) of een persoonlijke bijdrage geven, meldt u zich dan
aan bij mij. Recepten zijn beschikbaar vanaf 2 december en bij mij te verkrijgen.
De kosten kunnen worden gedeclareerd bij Wijnand van de Linden of Arie Idema, van het College
van Kerkrentmeesters, met vermelding van uw bankrekening nummer.
Ik zal daarnaast ook persoonlijk gemeenteleden benaderen, waarvan ik weet dat zij graag koken of
een persoonlijk bijdrage willen geven, mocht dit nodig zijn.
We rekenen natuurlijk op uw enthousiaste bijdrage!
Op 6 januari 2019 nemen wij officieel afscheid van ds. Ruth Jellema, in een viering in de
Opstandingskerk om 9.30 uur, met muziek door Cantorij en musici, bloemen, cadeaus en woorden
van dankbaarheid. Het thema van de dienst zal zeker aansluiten bij hoe ds. Ruth Jellema haar taak in
onze gemeente heeft vorm gegeven. Na de dienst drinken we koffie en thee, met iets lekkers en
hiervoor zijn taartenbakkers nodig, waarvoor een aparte intekenlijst klaar ligt vanaf 2 december a.s.
Na de viering is ruim de tijd om elkaar te ontmoeten tot 12.30 uur ongeveer.
Wilt u een financiële bijdrage geven voor een persoonlijk cadeau voor Ruth, dan kunt u dit doen
onder vermelding van cadeau ds. R. Jellema via banknummer: NL61 INGB 0004 9747 31 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Tilburg e.o.
Mocht u zelf een pracht idee hebben voor het afscheid van ds. Ruth Jellema, neem dan contact met
mij op of benader Abje van Andel, voorzitter van de Kerkenraad.
Tot slot: uw aanwezigheid wordt op beide dagen zeer op prijs gesteld, dus kom met velen!
Namens de feest commissie
Jessica Hagoort

Samen op weg naar Kerstmis. Zondag is de eerste van Advent, we tellen af naar Kerstmis. Het feest
waarop allen tezamen komen rond een kind. We willen daar dit jaar gestalte aan geven door met
elkaar op weg te gaan naar Kerstmis. Daarom nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan een

gezamenlijke maaltijd met leden van de Protestantse Gemeente en van Ekklesia Tilburg, en met
elkaar te spreken over de betekenis van Kerstmis voor ons in deze tijd.
De bijeenkomst is in de Opstandingskerk op woensdag 12 december, van 18.00 tot 20.00 u.
Je kunt meedoen door je in te tekenen op de lijst achter in de kerk of door je per email aan te
melden bij: Ruth Jellema (ruth.jellema@solutherm.nl) of René Munnik (renemunnik@home.nl)
Uitnodiging zingen in het koor tijdens de Kerstnachtdienst. Hou je van zingen en wil je graag in de
Kerstnachtdienst in de Opstandingskerk met het koor meezingen? Je bent van harte welkom om op
donderdagavond 6, 13 en 20 december van 20.00 uur tot 21.00 uur samen met het Ekklesiakoor de
liederen in te studeren. De Kerstnachtdienst is op maandag 24 december om 22.00 uur in de
Opstandingskerk. Dit is een oecumenische viering samen met Ekklesia. In de viering gaan ds. Ruth
Jellema en René Munnik voor. Er worden oude vertrouwde kerstliederen gezongen, zoals Liedboek
494 Vanwaar zijt Gij gekomen? en Liedboek 496 Een ster ging op in Bethlehem. Er worden ook
enkele liederen gezongen uit het dit jaar nieuw verschenen kerstoratorium van Franck Ploum en
Arjan van Baest: Belofte van toekomst. Bij de voorbeden wordt “Als alles duister is” (Taizé)
gezongen en het tafelgebed is het welbekende “Daar waar vriendschap is”.
Wil je meezingen? Meld je dan aan bij dirigent Evert van Merode: evertvanmerode@gmail.com
Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

Lied van de maand december – Advent: Lied 463 ‘Licht in onze ogen’.
Op weg naar Kerstmis zingen we het adventslied ‘Licht in onze ogen’. Sytze de Vries (1945)
heeft deze liedtekst in de jaren 80 van de vorige eeuw geschreven. Er is in die tijd meer
behoefte ontstaan om tijdens de Advent en de Veertigdagentijd, de voorbereidingsperioden op Kerst en Pasen, een kyrielitanie (smeekgebed) te spreken of te zingen
Sytze de Vries schrijft vaak liedteksten op Engelse en Schotse hymnen waarvan ‘Licht in onze ogen’
een van zijn eerste is. Het is een eenvoudige melodie die door het gebruik van slechts 5 noten
(pentatoniek) makkelijk mee te zingen is. Met dit eenvoudige lied zonder opsmuk kunnen we ons in
de Adventstijd ingetogen voorbereiden op een inspirerende Kersttijd: “Regen uw gerechtigheid tot
de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat!”
Meer informatie over het Lied van de maand staat op de website (kerkdiensten > rond de eredienst >
commissie eredienst) en in De Leidraad van december/januari.

Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

Begrotingen van de diaconie en van de kerk 2019 ter inzage in de kerk. Volgens onze Plaatselijke
Regeling wordt de begroting, nadat deze door de kerkenraad voorlopig is vastgesteld – dit gebeurde
in de kerkenraadsvergadering van 29 oktober 2018 -, in samenvatting gepubliceerd in De Leidraad
en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.
De beide begrotingen 2019 liggen in hun geheel ter inzage in de Opstandingskerk van zondag 2
december tot en met zondag 9 december 2018. Reacties kunnen worden gestuurd aan de scriba
van de kerkenraad.
Indien geen bezwaren zijn ontvangen stelt de kerkenraad in zijn vergadering van 10 december 2018
de begroting vast.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een Zegenbede uit
Australië uit het boekje Medemens, uitgegeven door ‘Kerk in Actie’, november 2018:
Almachtige God,
moge de moed van uw Geest ons veranderen,
moge de mildheid van uw Geest ons begeleiden,
moge de gaven van uw Geest ons toerusten
en ons op pad sturen, de wereld in,
vol liefde om te dienen, door Onze Heer Jezus Christus.
Amen.

Overzicht activiteiten in de komende weken

Datum en aanvangstijd

Activiteit

Zaterdag 1 december 2018
Aanvang 20.00 uur

Concert waarbij de CD "Dromen op
muziek" gepresenteerd zal worden
m.m.v. Evert van Merode en Arjan van
Baest
PCOB Adventsviering

Zie ook: www.muziek-nu.nl

Dinsdag 4 december 2018
Aanvang 13.45 uur
Woensdag 5 december 2018
10.00 uur-11.30 uur
Maandag 10 december 2018
Van 14.30-16.30 uur
Woensdag 12 december 2018
10.00 uur-11.30 uur
Woensdag 12 december 2018
18.00-20.00 uur
Aanmelden via intekenlijst of email ruth.jellema@solutherm.nl
Woensdag 12 december 2018
20.00 uur
Zie ook:
www.cobbenhagenavonden.nl

Zaterdag 15 december 2018
Aanvang 20.00 uur
Dinsdag 18 december 2018
Aanvang: ’s middags om 14.30
uur
Woensdag 19 december 2018
10.00 uur-11.30 uur
Donderdag 20 december 2018
Aanvang 10.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend
Ds. Ruth Jellema is aanwezig
‘Zingen in Zonnehof’, Adventsviering
Koffieochtend / inloopochtend
Gezamenlijke maaltijd met leden van
de Prot. Gemeente en van Ekklesia om
met elkaar te spreken over de betekenis van Kerstmis voor ons in deze tijd
‘Cobbenhagenlezing’ door ds. Arjan
Plaisier. Titel: ‘Niet ons project. Deze
tijd vraagt om eenwording katholieken
en protestanten’
Kerstconcert TCGK in de kapel van
‘Notre Dame’
Kerstviering in de kapel van De
Hazelaar
Voorganger: ds. Ruth Jellema.
Koffieochtend / inloopochtend
Oecumenische kerstviering in
Zonnehof. Voorgangers: ds. Ruth
Jellema en pastor Hans Strijards

Locatie,
bijzonderheden
Cenakel Tilburg
Cenakel 1, 5022 KK
Tilburg
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Maranathakerk, Prof.
Cobbenhagenlaan 19
5037 DB Tilburg
Sint Oloflaan 1, 5037 EP
Tilburg
Dr. Eygenraamstraat 3,
Tilburg.
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema, telefoon 06-2284 1257.
E-mail: r.jellema@pkn-tilburg.nl
Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Website http://www.pkn-tilburg.nl
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

